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Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu’nun 12 fiubat
2009 günü yap›lan toplant›s›nda, Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤› Do¤a Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlü-
¤ü’nce 5 Ocak 2009 tarihinde Resmî Gazete’de ilan
edilerek ç›kar›lan “Gelibolu Yar›madas› Tarihî Millî Park›
Kabatepe Tan›t›m Merkezi Fikir Projesi Yar›flmas›”n›n
boykot edilmesine karar verildi. 

Yar›flman›n ilan›ndan sonra, yar›flma flartnamesinin ve
yar›flma içeri¤inin incelenmesi sonucunda Bakanl›¤a
yaz› yaz›larak, yar›flman›n durdurulmas›, hukuka ve üst
ölçekli plan ve projelere uygun hale getirilmesi, ilgili
meslek odalar›ndan istenecek uzman meslek mensup-
lar›ndan oluflan bir jüri ile yeniden düzenlenmesi talep
edilmiflti.

Bakanl›ktan, Mimarlar Odas›na gönderilen yan›tta, dü-
zenlenen yar›flman›n, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varl›k-
lar›n› Koruma Bölge Kurulunun uygun görüflü beklen-
mekte olan yar›flma alan›na iliflkin 1/1000 ölçekli ‹mar
Plan› Tasla¤›’na uygun oldu¤u, konunun simülasyonun
ön planda tutuldu¤u bir yar›flma oldu¤u ve flartnamenin
ve jüri oluflumunun “Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, Mühen-
dislik, Kentsel Tasar›m Projeleri, fiehir ve Bölge Planla-

ma ve Güzel Sanat Eserleri Yar›flmalar› Yönetmeli¤i”ne
uygun oldu¤u belirtilerek flu ifadelere yer verildi: 

“Kabatepe Tan›t›m Merkezi projesi haz›rlanacak olan
senaryo ve bu senaryoda öngörülebilecek panoramik,
simülasyon, animasyon ve di¤er tekniklerle 1915 Ça-
nakkale Kara ve Deniz Savafllar›n›n anlat›lacak olmas›,
savafl›n do¤ru ve anlafl›labilir anlat›lmas›, bu merkezin
Türkiye’de yap›lacak bu kapsamdaki ilk merkez niteli-
¤inde olmas›, birçok bilinmezlerinin bulunmas› ve mi-
mari niteliklerinden daha çok bu di¤er özelliklerinin ön
plana ç›kar›lmas› hedeflendi¤inden bu maksad› en iyi
flekilde gerçeklefltirecek mekan tali bir konu olarak dü-
flünülmektedir. Zaten bu nedenle bilinemeyen, Türki-
ye’de uygulanmam›fl tekniklerin ortaya ç›kar›labilmesi
için yar›flman›n “Fikir Yar›flmas›” olmas› düflünülmüfl-
tür.”

Bakanl›¤›n bu tutumunu sürdürmesi karfl›s›nda Mimar-
lar Odas› Merkez Yönetim Kurulu “yar›flman›n boykot
edilmesine, yar›flma sürecine kat›lan mimarlarla ilgili
Oda iç hukukunun iflletilmesine ve yar›flman›n iptali
için yarg› yoluna baflvurulmas›na” karar verdi.

GEL‹BOLU YARIMADASI TAR‹H‹ M‹LL‹ PARKI

Kabatepe Tan›t›m Merkezi 
Fikir Projesi Yar›flmas›’na BO
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Bas›n Aç›klamas›

2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru 
‹zmir Kentine Dair Öneriler - Talepler - Beklentiler
Raporu Kamuoyuna Duyuruldu

Bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri,
Mimarlar Odas› ‹zmir fiubemiz’in
2009 Yerel Seçimlerine yönelik
haz›rlam›fl oldu¤u raporu payla-
flaca¤›m›z bas›n toplant›s›na
hoflgeldiniz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ta-
raf›ndan haz›rlanan, 29 Mart tari-
hinde yap›lacak yerel seçimleri-
ne yönelik “2009 Yerel Seçimle-
rine Do¤ru / ‹zmir Kentine Dair

Öneriler – Beklentiler – Talepler” bafll›kl› rapor, yerel
seçimlerde bütün siyasi parti temsilcilerine, belediye
baflkan› adaylar›na ve yerel meclis adaylar›na ve kenti-
miz kamuoyuna sunulmak üzere haz›rlanm›flt›r.

Kent, kentleflme, mimarl›k, do¤al – kültürel çevre ve ka-
t›l›mc› demokrasi politikalar› hakk›nda ‹zmir kenti öze-
linde Mimarlar Odas›’n›n görüfl ve önerilerini içeren ra-
porumuzu toplumla paylafl›rken, önerilerimizi ve kente
dair uyar›lar›m›z› iletmeyi hedefledik.

Raporumuzda özetle;

• Yerel yönetimlerin karar süreçlerinde, bilimsel ve hu-
kuksal temelde kentlilerin kat›l›m›n›n esas olmas› içsel-
lefltirilmelidir. Avrupa Kentsel fiart› ve Kentli Haklar›
deklarasyonlar›nda da bu do¤rultuda yönetim anlay›flla-
r› önerilmektedir. Bu yaklafl›mlar yerel demokrasinin de
bir gere¤idir.

• Planl› ‹zmir: Sa¤l›kl›, güvenli kentleflmenin, standart-
lar› yüksek kentsel yaflam alanlar›n›n ve nitelikli kentsel
çevrenin oluflturulmas›, tarihsel, do¤al, kültürel de¤er-
leri ve tar›m, orman alanlar›, su havzalar› vb. yaflam
destek sistemlerini gözeten bir mekansal geliflmenin
sa¤lanabilmesi, bu de¤erlere önem veren kentsel plan-
lama ve plana sayg›l› politikalar ile olanakl›d›r. Kent na-
z›m planlar›nda, kamu yarar› ve zorunluluk olmad›kça
noktasal de¤ifliklikler yap›lmamas› benimsenmelidir.

• Rayl› toplu ulafl›m sistemlerinin, körfez deniz ulafl›m›
ve otobüs ulafl›m› sistemlerinin entegre edildi¤i temel
bir yaklafl›mla ulafl›m ana plan› önerileri programlanma-
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Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 29 Mart 2009 tarihinde yap›lacak olan yerel seçimlere yö-
nelik olarak “2009 Yerel Seçimlerine Do¤ru ‹zmir Kentine Dair Öneriler – Talepler –
Beklentiler” bafll›kl› raporu 18 fiubat 2009 tarihinde bas›n toplant›s› ile kamuoyuna du-
yurdu. Aday olan siyasi parti temsilcileri, belediye baflkan adaylar›, yerel meclis aday-
lar›, üyelerimiz ve kamuoyuna sunulmak üzere haz›rlanan rapor nas›l bir ‹zmir olmas›
gerekti¤ini ilgilere aktarmaktad›r. Planlaman›n ve özgünlü¤ün önemine de¤inen Mimar-
lar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Topal’›n aktard›¤› bas›n aç›klama-
s› metninin tamam› afla¤›da ilgililere sunulmaktad›r:
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l›, bu ba¤lamda kentin mekansal geliflmesini do¤ru yön-
lendirecek ulafl›m projeleri h›zla tamamlanmal›d›r. Top-
lu ulafl›m›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›n yan› s›ra, yaya yollar›,
bisiklet yollar› gelifltirilerek otomobil ba¤›ml›l›¤›n› azalta-
cak proje ve uygulamalar yaflama geçirilmelidir.

• Avrupa Kentsel fiart›n›n 79. maddesinde “Kentleri-
mizle, kasabalar›m›zla ve onlar›n kültürü ile oldu¤u ka-
dar mimarileri ile de gurur duymak arzusunday›z” ifade-
si yeralmaktad›r. Bu yaklafl›m ‹zmir kentinde de yerel yö-
netimlerce benimsenmeli, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi
ile birlikte ortak programlar gelifltirerek “Yerel Mimarl›k
Politikas›” oluflturulmal›, ‹zmir’de bütün kentlilerin gurur
duyaca¤› bir mimari düzeye ulaflmak amaçlanmal›d›r.

• Kentimizin yap›l› çevresini oluflturan ve gecekondu tü-
rü geliflen alanlar›n büyük bölümü sa¤l›ks›z, güvensiz ve
her türlü kentsel teknik ve sosyal altyap›dan yoksundur.
Bu alanlarda, her alan›n ve sosyal tabakan›n kendine
özgü koflullar› etüd edilerek kentsel sa¤l›klaflt›rma, ye-
nileme programlar› oluflturulmal›, ancak bu süreçte, ya-
flayanlar› yerinden etmeyecek ve alana daha fazla yo-
¤unluk getirmeyecek yaklafl›mlar benimsenmelidir. 

• Kentimizin sahip oldu¤u do¤al, kültürel, tarihsel mira-
sa sayg›l› geliflmesi ve bu de¤erlerin korunarak yaflat›l-
mas›, kent yaflam›na kazand›r›lmas› evrensel bir yerel
yönetim sorumlulu¤u olarak benimsenmelidir.

• Kentli Haklar› Deklerasyonunda tan›mlanan ilkeler ye-
rel yönetim politikalar›n›n da içeri¤ini oluflturmal›d›r.

• Kentlinin yaflam›n› kolaylaflt›racak, her kesimden
kentlinin eriflimini sa¤layacak uygar, konforlu standart-
larda mekansal düzenlemeler esas olmal›d›r. Bu ba¤-

lamda, yap›lacak uygulamalarda yafll›lar›n, engellilerin,
hasta ve çocuklar›n rahatça kullanabilece¤i yaya yollar›,
yaya alanlar›, sokak mobilyalar› tasar›m ve uygulamala-
r›nda standartlara büyük özen gösterilmelidir.

• Toplumuzda ve kentimizde mimarl›k kültürünün gelifl-
mesi ve kentlerimizin gurur duyaca¤› bir mimari düzeye
ulaflmas›, yöneticiler dahil herkesin ortak beklentisi ve
hedefi olmal›d›r.

• Kamu yap›lar› mimarl›k yar›flmalar›yla elde edilmelidir.

De¤erli bas›n mensuplar›,

Ülkemiz ve kentimiz zengin uygarl›k birikimlerine sahip
olmas›na ra¤men özellikle kentsel geliflme ve yap›lafl-
ma sürecimiz ço¤unlukla bu niteli¤e yak›flmayan bir ko-
numdad›r.

Ak›ldan ve bilimden yana, ça¤dafl, demokratik karar ve
politikalarla bu olumsuz süreç olumluya çevrilmelidir.
Bu do¤rultuda görüfl, öneri ve beklentilerimizi kentlileri-
mizle paylafl›yoruz.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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ACE

ACE Sektör Araflt›rmas› – 2008 Sonuçland›

ACE, daha gelifltirece¤i bu araflt›rma arac›l›¤›yla, Avrupa
Birli¤i düzenlemelerinde mimarl›¤› do¤rudan ve dolayl› etki-
si olan alanlarda mimarl›k mesle¤i ve kamu yarar›n› savu-
nurken ve lobi faaliyetleri gerçeklefltirirken, mesle¤e iliflkin
somut verileri kullanmay› amaçl›yor. Sektör Araflt›rmas› ilk
olarak 2007 y›l›nda ACE üyesi örgütlere gönderilen ve ülke-
lerde mimarl›k mesle¤ine iliflkin e¤itim ve uygulama konu-
sundaki mevcut veriler ve düzenlemelerin derlenmesini
amaçlayan bir anketle bafllad›. Bunun ard›ndan, 2008 y›-
l›nda ACE bir araflt›rma flirketiyle anlaflt› ve ACE üyesi mes-
lek örgütlerine üye mimarlar›n, internet üzerinden kat›ld›¤›
ikinci bir anket çal›flmas›yla araflt›rma gelifltirildi. Her iki
çal›flmaya, ACE üyesi olan Mimarlar Odas› kat›l›mda bulundu. 

Bu haberimizde kullan›lan bilgiler, 2008 y›l›nda ACE ad›na
Mirza-Nacey Araflt›rma fiirketi’nin yukar›da bahsedilen an-
ket çal›flmas›yla yürüttü¤ü Sektör Araflt›rmas›’ndan bölüm-
ler içeriyor. ‹ki y›lda bir tekrarlanarak gelifltirilmesi düflünü-
len bu araflt›rmadaki veriler, mimarlar taraf›ndan anketlere
verilen cevaplar›n biraraya getirilmesinden elde edildi.
Araflt›rma verilerinin, mevcut durumu genel olarak yans›tan
ve yüzde yüz kesinli¤i oldu¤u iddia edilmeyen bir nitelikte
oldu¤unu ve gelecekte daha sa¤l›kl› hale gelece¤ini belir-
terek, araflt›rman›n içeri¤i hakk›nda özet sunuyoruz. 

Sektör araflt›rmas›n›n esas›n› oluflturan, internet ortam›n-
daki anket çal›flmas›na ACE üyesi 32 ülkenin kat›l›m› ön-
görüldü. Bu ülkeler aras›ndan, 17 ülkedeki mimarl›k örgüt-
leri üyelerinin araflt›rmaya kat›l›m›n› sa¤layabildiler: Alman-
ya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹rlanda, ‹sveç, Lüksemburg,
Malta, Romanya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan. Mimarl›k

örgütleri, internet arac›l›¤›yla gerçeklefltirilen bu ankete
üyelerinin tamamen anonim bir flekilde kat›l›mlar›n› sa¤la-
yacak bir sistem kulland›lar. 

17 ülke d›fl›nda kalan ülkelerden ço¤u, üyelerine iliflkin ve-
ritabanlar›n› yetersiz olmas› ve üye e-posta bilgilerine sa-
hip olmamalar› nedeniyle araflt›rmaya kat›lamad›. Kat›l›m-
da bulunmayan ülkelerden ‹talya ve ‹spanya ise, konuyla il-
gili daha önce yap›lm›fl baz› ulusal araflt›rmalar›n› gönder-
diler, fakat buradan edinilen veriler yaln›zca bir kaç bölüm-
de kullan›ld›.

Böylece 17 ülkeden toplam 43.988 mimara anket gönde-
rilirken, bunlar aras›ndan 8.083 kifli ankete cevap verdi.
Dolay›s›yla ankete cevap verme oran› % 18 olarak gerçek-
leflti. Anket çal›flmas›n› ACE ad›na yürüten araflt›rma flirke-
ti, cevaplar›n niteli¤i ve kat›l›m yüzdesinin sa¤l›kl› sonuçla-
ra ulaflmak konusunda yeterli oldu¤unu ifade etti. 

Mimarlar Odas›, anket konusunda e-posta ile ulaflabildi¤i
15.981 üyesine bilgi verdi. Bunlar aras›ndan % 10 ile
1.594 kifli kat›l›mda bulundu. 

Sektör araflt›rmas›nda afla¤›daki bafll›klarda temel veriler
sunuluyor:

• Avrupa’da Mimarlar: Mimar Say›lar›, Meslek Profili, Mes-
le¤in ‹tibar› 

• Mimarl›k ve Pazar: Avrupa’da ‹nflaat Pazar›, Avrupa’da
Mimarl›k Pazar›, Gelece¤e Yönelik Beklentiler

• Mimarl›k Prati¤i (Bireyler, Ofisler ve fiirketler): Mimar-
l›k Prati¤i Profili, Gelirler, Kârlar ve Maliyetler

Avrupa Mimarlar Konseyi’nin (ACE), Avrupa’da mimarl›k mesle¤inin profilini ç›karmak amac›yla 2007
y›l›ndan bu yana yürüttü¤ü Sektör Araflt›rmas› sonuçlar› aç›kland›. 
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• Bireysel Olarak Mimarlar: Kazançlar, Emeklilik, Çal›flma
Saatleri, Kariyer Memnuniyeti 

Sektör Araflt›rmas›, Avrupa genelindeki verileri tablo ve
grafiklerle sunan ve bütüncül bir de¤erlendirme yapmay›
amaçlayan 1. Bölüm ile her ülkeye özel temel istatistikleri
ikifler sayfada grafik ve tablolarla aç›klayan 2. Bölüm’den
olufluyor. 2. Bölümde Türkiye’ye özel baz› verilerden bah-
setmek gerekirse:

TÜRK‹YE’YE ÖZEL VER‹LER

Mimarl›k Mesle¤i

Mimar say›s›: 32.300 (2)
Binde nüfus bafl›na düflen mimar say›s›: ‰ 0,5 (3)
Erkek mimar say›s›: 17.119
Kad›n mimar say›s›: 15.181
40 yafl alt› mimar say›s›: 19.703

Mimarl›k Pazar›

Toplam pazar hacmi (tahmini-milyon Euro): 726.778 
Ofislerin ortalama y›ll›k geliri:
2 kiflilik meslek prati¤i için: 38.556 Euro (4)
6-10 kiflilik meslek prati¤i için: 154.042 Euro (5) 

Çal›flma Biçimine Göre Da¤›l›m

Ekonomik olarak aktif çal›flanlar: 21.492
Aktif çal›flanlar aras›nda:
fiirket Sahibi: 2.224
Ortak / Müdür: 4.251
fiirkette Ücretli: 7.431
fiirket bünyesinde serbest (in-house): 211
Serbest (free-lance): 2.716
Di¤er Özel: 89
Yerel yönetim / Devlet: 1.464
Di¤er Kamusal: 2.336

Çal›flma Alanlar›na Göre Mimarlar›n Ortalama Y›ll›k Gelirleri

fiirket Sahibi: 26.366 Euro (6) 
Ortak / Müdür: 26.366 Euro (7)
fiirkette Ücretli: 13.988 Euro (8) 
Serbest (free-lance): 17.577 Euro (9)
Di¤er Özel: 11.952 Euro 
Yerel yönetim / Devlet: 14.092 Euro (10) 
Di¤er Kamusal: 10.546 Euro 
GENEL ORTALAMA: 14.648 

Çal›flma Saatleri

Hafta bafl›na ortalama çal›flma saati
fiirket Sahibi: 49,3
Ortak / Müdür: 48,9
fiirkette Ücretli: 49,7
Serbest (free-lance): 46,6 
Yerel yönetim / Devlet: 40,9

Anket Cevaplama 

Ankete davet edilen kifli say›s›: 15.981
Kat›lan kifli say›s›: 1.594
Cevaplama oran›: % 10
% 95 güvenilirlikle kesinlik pay›: +/- % 2
Araflt›rman›n bafllama tarihi: Eylül 2008

‹ki y›l sonra gerçeklefltirilecek bir sonraki araflt›rmada, da-
ha net bilgilere ulafl›lmas›n› bekliyoruz. Bu araflt›rman›n
sonuçlar›, k›sa bir süre sonra Mimarlar Odas› Yay›nlar› ara-
s›nda yer alacakt›r.

Avrupa geneli için verileri sunan, raporun ilk bölümüne
ulaflmak için: 
www.mo.org.tr/UIKDocs/sectorstudypart1.pdf

Ülkeler için ayr› ayr› haz›rlanm›fl özet bölümler içeren, ra-
porun ikinci bölümü için:
www.mo.org.tr/UIKDocs/sectorstudypart2.pdf
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SMGM

2. Sürekli Mesleki Geliflim Çal›fltay› Gerçeklefltirildi

Mimarlar Odas› Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi çal›flmala-
r›n›n ve performans›n›n de¤erlendirildi¤i çal›fltaylar dizisi-
nin ikincisi “Sürekli Mesleki Geliflim Çal›flmalar›nda Yeni
Aç›l›mlar” temas› alt›nda gerçeklefltirildi. 16 Ocak 2009,
Cuma günü, ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi, Taflk›flla 127 no’lu sa-
londa yap›lan 2. SMG Çal›fltay›’na, Mimarlar Odas› ve
SMGM’nin ayr› birimlerinden 26, 18 flube ve 2 temsilcilik-
ten 43, dernek ve e¤itmenlerden 19 olmak üzere 88 kifli
kat›ld›.

2008 y›l›n›n bafl›nda gerçeklefltirilmifl olan 1. SMG Çal›flta-
y›, “‹lkeler ve Uygulamalar” bafll›¤› alt›nda bir özde¤erlendir-
me olarak ele al›nm›fl, uygulama süreçleri tart›fl›lm›fl,
önemli bir geri besleme sa¤lanm›fl, SMGM programlar› ve
hedefleri, derlenen bu yap›c› elefltiriler do¤rultusunda gün-
cellenmiflti. 2. SMG Çal›fltay›’n›n gündemi ise, sürekli mes-
leki geliflimin yayg›nlaflt›r›lmas› ve gönüllülük esas› ile kat›-
l›mlar› teflvik edici yönelimlerin ve yeni aç›l›mlar›n keflfedil-
mesi do¤rultusunda oluflturuldu.

Genel Baflkan Bülend Tuna ve SMGM Baflkan› Nur Esin’in
aç›l›fl oturumundaki genel de¤erlendirmeleriyle bafllayan
çal›fltay›n ilk oturumunda Yücel Gürsel “Mimarl›k Bilgisinin
Sistemati¤i ve Ba¤lamlar›”n› sundu. Sürekli Mesleki Geli-
flim (SMG) performans›n›n de¤erlendirildi¤i ve Güven Bir-
kan’›n yönetti¤i ikinci oturumda, Ali Okan Y›lmaz “SMG Per-
formans›n›n Ölçülmesi”, Kubilay Önal “Oda Üye Sicil Siste-
mi”, Süleyman Mazlum “Sertifikaland›rma ve Yetkilendir-

me” konular›nda sunufl yapt›lar. Emre Madran’›n yönetti¤i
ve Sürekli Mesleki Geliflim Merkezi (SMGM) performans›-
n›n de¤erlendirildi¤i oturumda, Füsun Akarsu “Sürekli Mes-
leki Geliflimde Yetiflkin E¤itimi”, Ali Cengizkan “SMGM Ge-
nel Performans› Üzerine”, Tülin Barutçular “E¤itim Perfor-
mans Ölçümü” sunufllar›n› yapt›lar. Nur Esin’in yönetti¤i
“Yeni Fikirler, Aç›l›mlar” oturumunda Ahmet Tercan, Bülent
Özkaya, Tamer Baflbu¤, Esin Bölükbafl görüfl ve de¤erlen-
dirmelerini sundular. Nur Esin’in, SMGM’ye bugüne kadar
ulaflan görüflleri özetleyerek irdeledi¤i bir de¤erlendirme
sunufluyla çal›fltay tamamland›. Her oturumun ard›ndan ya-
p›lan forum bölümünde kat›l›mc›lar, öneri ve sorular›n› pay-
laflt›lar. 

Kat›l›mc›lar ayr›ca, çal›fltay tarihinde Taflk›flla’da ziyarete aç›k
bulunan Emin Onat Sergisi’ni de serginin küratörü olan Prof.
Dr. Afife Batur eflli¤inde gezme olana¤›n› buldular. 

Çal›fltay öncesinde kat›l›mc›lara, flube, dernek ve e¤itmen-
lerden gelen de¤erlendirme yaz›lar›n›n, yap›lacak sunumla-
r›n özetlerinin de ön bölümünde yer ald›¤› SMGM 2008 YI-
LI DÖNEM RAPORU’nun da¤›t›ld›. Dönem raporu,
SMGM’nin y›l içinde yürüttü¤ü e¤itim, etkinlik, yurtiçi/yurt-
d›fl› toplant›, yay›n, tan›t›m vb. çal›flmalar›na iliflkin bilgilen-
dirme, belgelerini ve gelir-gider tablolar›n› içeriyor. Birinci-
sinde oldu¤u gibi, 2. SMG Çal›fltay›’n›n da kayda al›nan su-
num ve forumlar›, ekinde SMGM raporundaki bilgilendirme-
leri de kapsayan bir kitap halinde yay›mlanacak.
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Etkinlikler

SANAA Mimarl›k Grubunun Son Çal›flmalar›n› ‹çeren
Söylefli Gerçekleflti

Ryue Nishizawa, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ile Yap› Endüs-
tri Merkezi’nin ortak düzenledi¤i etkinlik ile 19 fiubat Per-
flembe günü ‹zmir Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salo-
nu’nda, SANAA mimarl›k grubunun son çal›flmalar›n› içeren
bir söylefli gerçeklefltirdi.

Sydney Modern Sanatlar Müzesi için aç›lan uluslararas› bir
yar›flma için kurulan SANAA’n›n gelifliminden söz eden Nis-
hizawa, sunumunda; konut, müze ve ö¤renci merkezi proje-
lerine yer verdi. Müzenin kendisinin bir sergi objesi olmas›
istenen yap›s›yla sunumuna bafllayan Nishizawa, daha son-
ra geleneksel Tokyo yerleflim alan› içerisinde bir arazi üzerin-
de tasarlanan Moriama Evini aktard›. Projenin; iflverenin ya-
flayaca¤› ve kiralayaca¤› birimlerden olufltu¤una ve Tokyo ya-
flant›s›nda bahçenin çok önemli bir yeri oldu¤una de¤inen
Nishizawa, yap›n›n tek bir kütle olarak tasarlanmas› yerine
farkl› fonksiyonlar›n ayr›ld›¤› irili ufakl› pek çok modülden
oluflturuldu¤unu belirtti. Tokyo’da yo¤un bir yerleflim alan›
içerisinde kad›n bir sanatç› için tasarlad›klar› konut projesi-
ni aktaran Nishizawa, bu alanda yap›lar›n birbirine çok yak›n
oldu¤unu ve bu nedenle günefl ›fl›¤› alman›n zorlu¤unun pro-
jeyi yönlendirdi¤ini iletti. Her fonksiyonun birer kutu olarak
tasarland›¤› ve tasar›mda bu kutular›n kayd›r›larak teraslar›n
oluflturuldu¤u projede, hareketli çat› örtüsü sayesinde de
rüzgar ve günefl ›fl›¤›ndan maksimum oranda faydalan›ld›¤›
aktar›ld›. Konut projelerinde son olarak Avrupal› bir çift için
tasarlanm›fl olan da¤ evinden söz eden Nishizawa, tasar›-

m›n ana girdisini bahçe ve bahçe ile uyum içindeki yaflama
birimlerinin oluflturdu¤unu aktard›. 

Konut projelerinin yan› s›ra dünyan›n farkl› yerlerinde müze
ve sanat merkezi projelerinden de söz eden Nishizawa, ilk
olarak 23 farkl› sanatç›y› bir araya getiren Towado Sanat
Merkezi’ni aktard›. Her bir sanatç›ya ayr› bir pavyon vermek
üzere kurgulanan projenin, gerekti¤inde aç›labilen bir koridor
etraf›nda konumland›¤›n› ifade eden Nishizawa, pavyonlar›n
boyutlar›n› içerisinde sergilenecek sanat objelerinin belirledi-
¤ini iletti. Cam eser koleksiyonlar›yla tan›nan Toledo Sanat
Müzesi için tasarlad›klar› ek binada mimari ile atmosferin
nas›l bir iliflkide olmas› gerekti¤i sorunsal›ndan hareketle bi-
nan›n flekillendirildi¤i belirtildi. Yüksek a¤açlar›n bulundu¤u
alanda yer alan müzede, her fonksiyonun cam bölmelerle ay-
r›lan birimlerden olufltu¤unu dile getiren Nishizawa, farkl› ›s›-
sal de¤erler gerektiren mekanlar›n tampon görevi de gören
galeri etraf›nda birleflecek flekilde kurguland›¤›n› aktard›.
Müze ve sanat merkezleri projelerinde son olarak Manhat-
tan’daki Ça¤dafl Sanatlar Müzesi’ni aktaran Nishizawa, bu
yap›daki ana tasar›m kriterinin; müze ile flehrin nas›l iliflki
kurmas› sorunsal›n›n oluflturdu¤unu ifade etti. Kutular›n bir-
biri üstüne kayd›r›larak yerlefltirilmesi ile elde edilen proje-
de, aradaki boflluklar›n teras ve ›fl›kl›k olarak tasarland›¤› ak-
tar›ld›. Son olarak ‹sviçre’nin Lozan kentinde inflas› devam
eden ö¤renci merkezi projesini izleyicilere aktaran Nishiza-
wa’n›n sunumu, yo¤un bir kat›l›mla, ilgiyle izlendi.
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Etkinlikler

TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu, Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi'nde 08-10 Ocak 2009 tarihleri aras›nda
gerçekleflti. Kenti; do¤al afetlerden enerji ve do¤al kay-
naklara, çevre aç›s›ndan mevcut durumdan gelece¤in
planlanmas›na, kentsel mekan, yap›laflma politikalar›
ve uygulamalar›ndan kentleflme sürecinde tar›ma kadar
irdeleyen ve yaflanan sorunlar› ortaya ç›karan Sempoz-
yum, üç gün boyunca tüm ‹zmirlilerin kat›l›m›na aç›k oldu. 

Sempozyumun aç›l›fl konuflmalar›nda; TMMOB ‹zmir ‹l
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi, TMMOB
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, ‹zmir Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu ve Konak Beledi-
ye Baflkan› Muzaffer Tunça¤ yer ald›lar. Aç›l›fl konuflma-
lar›ndan sonra, Sempozyum kapsam›nda düzenlenen
"Foto¤raflarda ‹zmir" yar›flmas›nda ödül kazananlar›n›n
ödülleri verildi ve sergi aç›l›fl› yap›ld›. Ö¤leden sonra
“Kentin Do¤al Afetlere Haz›rl›k Durumu / Do¤al Afetler
ve ‹zmir” ve “‹zmir’in Enerjisi ve Do¤al Kaynaklar›” otu-

rumlar› iki salonda birbirine paralel olarak yürütüldü.
“Kentin Do¤al Afetlere Haz›rl›k Durumu / Do¤al Afetler
ve ‹zmir” oturumunda Do¤al Afet Bilinci ve Yönetimi,
Kentsel Alanlarda Bütünleflik Do¤a Afet Riski, Kentimiz-
de Yeni Yerleflim Alanlar›n›n Deprem Riski Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi, Kentimizde Mevcut Yap› Sto¤unun
Deprem Riski Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi ve Afet Son-
ras›na Yönelik “Afet Merkezleri” Planlamas› konular› bil-
dirilerle irdelendi. “‹zmir’in Enerjisi ve Do¤al Kaynaklar›”
oturumunda ise; Jeotermal Enerji Potansiyeli ve ‹flletil-
mesi, Günefl Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Kentimizde Kulla-
n›labilir Enerji Kaynaklar› ve Kullan›labilirlikleri ile ‹nflaat
Sektörünün ‹htiyac› Olan Do¤al Tafllar›n ‹flletilmesi ve
Kentsel Faydalar› konu ile ilgili yetkili kifliler taraf›ndan
aktar›ld›.

“Çevre Aç›s›ndan Mevcut Durum ve Gelece¤in Planlan-
mas›” ve “Kentsel Mekan, Yap›laflma Politikalar› ve Uy-
gulamalar›” oturumlar› birbirine paralel olarak Cuma ve

TMMOB ‹zmir Kent Sempozyumu Gerçekleflti
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Cumartesi günleri yürütüldü. “Çevre Aç›s›ndan Mevcut
Durum ve Gelece¤in Planlanmas›”  oturumunda Endüs-
triyel Kirlilik ve Tehlikeli At›klar, Do¤al ve Kültürel Alan-
lar›n Korunmas› Çevre Sorunlar›, Su Kaynaklar› ve Kirli-
li¤i, Ya¤mur Suyu Sistemi, At›k Su Ar›tma Tesisleri, At›k
Su Toplama ve Uzaklaflt›rma Sistemi ile Su Da¤›t›m Sis-
temi(Su fiebekesi) konular› irdelendi. 

“Kentsel Mekan, Yap›laflma Politikalar› ve Uygulamala-
r›” oturumunda ise; Kentsel Mekan, Nitelikli Yap›laflma,
Ulafl›m, Konfor Tesisatlar›, Kentsel Dönüflüm konular›
ayr›nt›lar›yla irdelenirken Ö¤renci Anket Sonuçlar› Sunu-
mu da yap›ld›. Perflembe günü irdelenen enerji ve do¤al
kaynaklar konusu 10 Ocak Cumartesi günü “‹zmir’in
Enerjisi ve Do¤al Kaynaklar›” oturumunda tekrar ele
al›nd›. Tart›fl›lmayan Yönleriyle Alt›n Madencili¤i ile Ken-
tin Üretim, ‹letim, Da¤›t›m Sorunlar› ve Çözümleri konu-
lar› yetkili kifliler taraf›ndan izleyenlere aktar›ld›. 

“Kentleflme Sürecine Tar›m” oturumunda; Sa¤l›kl› ve
Yeterli G›daya Eriflim Hakk›, Orman Alanlar›n›n Fonksi-
yonel Kullan›m›, Erozyon Kontrolü ve Sel Derelerinin Is-
lah› ile Yerel Yönetimler, Tar›m ve Çevre konular› yetkin
kifliler taraf›ndan irdelendi.

Ziraat Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi Baflkan› Kamil
Okyay S›nd›r’›n yürütücülü¤ündeki “Nas›l Bir Kent ve Yö-
netim” bafll›kl› Panelde ise; yerel seçimler öncesi ken-
timizin gelece¤ine ›fl›k tutmas› da hedeflenen Sempoz-
yumda irdelenen konular de¤erlendirilerek, kent ve yö-
netim iliflkisi tart›fl›ld›.

‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu sekreteryal›¤›nda 8-10 Ocak
2009 tarihlerinde ‹zmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi'nde gerçeklefltirilen "TMMOB ‹zmir Kent Sempoz-
yumu" sonuç bildirisi yay›mland›. Bildirinin tam metnine
http://www.tmmob.org.tr/images/pdf/090216_izmirkentsonuc.doc

adresinden ulaflabilirsiniz.
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Etkinlikler

TMMOB Mimarlar Odas›’n›n üye yap›s› içinde, büro tescil
d›fl› alanda kalan üyelerin say›s› giderek artmakta ve bu
kesimlerin meslek odas› örgütlenmesi içinde iflyeri tem-
silcilikleri yap›lanmas› ile daha aktif olarak yer alabilecek-
leri öngörülmektedir. Üye profilinin de¤iflimine iliflkin far-
k›ndal›¤› art›rmak, giderek ücretlileflen ve iflsizleflen ke-
simlerin oda örgütlülü¤üne çekilmesi, bu ba¤lamda ‹TEK
örgütlenmesinin sürekli bir yap›ya dönüflmesi ve mimarl›k
hizmeti ile mimar›n etkinli¤inin art›r›lmas› için politika ve
araçlar üretilmesini sa¤lamak amac›yla bafllat›lan çal›fl-
malar›n ilk aflamas› olarak üç ‹flyeri Temsilcileri Buluflma-
s› gerçeklefltirilmifltir. Hukuksal De¤erlendirme (23–24
Haziran 2007-Kocaeli), Politik De¤erlendirme (24–25 Ka-
s›m 2007-Mu¤la), Örgütlenme ve ‹TEK (22–23 Mart
2008-Ankara) bafll›klar› ile gerçekleflen buluflmalarda ya-
p›lan çal›flmalar, 7–8 Mart tarihlerinde gerçekleflecek Üc-
retli Çal›flan Mimarlar Kurultay› 1’de sunulacak ve eylem
planlar› oluflturulacakt›r.

Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay› 1’e Do¤ru Bölge Üye Toplant›s›
fiubemizde Gerçekleflti

Ücretli Çal›flan Mimarlar Kurultay› 1’e haz›rl›k mahiyetinde
alt› ilde planlanan bölge üye toplant›lar›ndan biri de 7 fiu-
bat 2009 tarihinde Antalya, Mu¤la ve Denizli fiubelerinin
kat›l›m›yla fiubemizde gerçeklefltirildi. 

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan fiubemiz Yönetim
Kurulu Üyesi Ebru Türkdamar Diktafl konuflmas›nda üc-
retli çal›flan mimarlar›n Oda ile iliflkilerinin güçlendiril-
mesi gereklili¤ini vurgulad›. Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›n-
dan Baflak Günefl ve Gonca Bilgili taraf›ndan ‹TEK çal›fl-
malar› ve gerçeklefltirilmifl buluflmalar süreci hakk›nda
kat›l›mc›lara bilgi aktar›ld›. Fügen Selvitopu ise konufl-
mas›nda, kamu çal›flanlar›n›n sorunlar›na de¤inerek,
özellikle kamu çal›flanlar›na afl›r› sorumluluklar yüklen-
di¤ini belirtti. 1999 depremi sonras› ve son yaflanan be-
lediye yolsuzluklar›nda meslektafllar›m›za yönelik pek
çok dava aç›ld›¤›n› ifade eden Selvitopu, mutlaka kamu-
da çal›flan mimarlar›m›za hukuki destek verilmesi ge-
rekti¤ini vurgulad›. Toplant›da söz alan Mehmet Ali Öz-
gün ise 1980 sonras› mimarl›k mesle¤inin ve üye profi-
linin de¤iflimini vurgulayarak, meslek odas›ndan gittikçe
uzaklaflan bir kitle oldu¤unu belirterek ‹TEK’in bu aç›-
dan büyük önem tafl›d›¤›na de¤indi.

Sabah oturumunda gerçeklefltirilen sunumlar›n ard›n-
dan ö¤leden sonra atölye çal›flmalar› gerçeklefltirildi.
Atölye çal›flmas› için önceden belirlenen temalar aras›n-
dan s›ras›yla “Ücretli Mimar Örgütlenmesi ve Sendika-
laflma” ile  “Mimar ‹stihdam›, ‹flsizlik ve De¤iflim”  se-
çilerek tart›fl›ld›.  Her iki konuyu kapsayan öneriler de-
¤erlendirilerek ‹TEK çal›flma grubuna iletilmesine karar
verildi.
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Etkinlikler

Jorg Zander’in “Büyük Sergiler
ve Küçük Evler” söyleflisi 06
Ocak 2009 Sal› günü Ege ‹hra-
catç›lar Birli¤i salonunda gerçek-
leflti.

Almanya’daki ofisini yeri, iç me-
kan›, çal›flanlar› ile aktararak su-
nufluna bafllayan Zander, klasik
bir ofis organizasyonunu ile bafl-
layan sürecin özel müflterilerle
bugünkü fleklini ald›¤› bilgisini
de verdi. ‹lk olarak eski bir ah›r

yap›s›n›n ö¤retmen bir çift için tek eve dönüfltürüldü¤ü
projesini aktaran Zander, proje kapsam›nda k›fl bahçe-
sine, teras kullan›m›na ve tu¤la çal›flmas›na a¤›rl›kl›
olarak yer verdi. Zander sergi yeri yöneticisi olarak yer
ald›¤› iki projeyi izleyenlerle paylaflt›ktan sonra arkada-
fl›n›n annesi için tasarlad›¤› ahflap ev projesini aktard›.
Tek ev projelerinde müflterinin bir kez ev yapt›raca¤›
için hakl› olarak çok düflünmesi gerekti¤ine ve bu se-
bepten iflin yavafl ilerledi¤inden söz eden Zander, bunu
sergi organizasyonu ile karfl›laflt›rd›¤›nda tam tersi bir
durumun yafland›¤›n› ve maddi getirisinin de bu oranda
de¤iflti¤ini izleyenlerle paylaflt›. Libeskind’in tasarlad›¤›
Jewish Museum yap›s› için ürettikleri sergide yaflad›¤›
deneyimleri aktaran Zander, daha sonra Zaha Hadid’in
tasarlad›¤› Phaeno Bilim Merkezi’nde inflaat aflamas›n-
da çal›flmaya bafllad›klar›n› dile getirerek bu durumun
avantajlar›ndan söz etti. Sergi ve ev projelerini karfl›lafl-
t›rmal› olarak aktaran Zander’in sunuflu ilgiyle izlendi.

Jorg Zander’in “Büyük Sergiler ve
Küçük Evler” Söyleflisi Gerçekleflti
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‹stanbul’da Bir Sürrealist “Salvador Dali” Gezisi Gerçekleflti

17-18 Ocak tarihlerinde Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi ola-
rak ‹stanbul’a yapt›¤›m›z gezide bulutlu hava yerini güne-
fle teslim etti. Bo¤az’a karfl› kahvalt›m›z› yapt›ktan sonra
Salvador Dali’yi gezmek üzere Sak›p Sabanc› Müzesi’ne
geldik. Gala_Salvador Dali Vakf›’n›n iflbirli¤iyle 20. yy’›n
en önemli sanatç›lar›ndan, sürrealizm ak›m›n›n temsilcisi
Salvador Dali’nin kapsaml› bir retrospektifi niteli¤i tafl›-
yan sergide; ya¤l›boya tablolar, çizimler ve grafiklerden
oluflan 270 eserin yan› s›ra, el yazmalar›, foto¤raflar ve
çeflitli dokümanlar›n yer ald›¤› Gala_Salvador Dali Vakf›
koleksiyonuna ait eserlerle, vak›f d›fl›nda gerçeklefltirilen
en büyük geçici sergi olma özelli¤ini tafl›yan sergide; ser-
ginin küratörü Montse Aquer Teixidor’un Salvador Dali’yi
ve onun ola¤anüstü sürreal dünyas›n› sergi sayesinde da-
ha yak›ndan tan›yacak olman›n alt›n› çiziyor.

“Sergi, eflsiz, yenilikçi, yetenekli ve farkl› evrensel ve
provakatif sanatç›n›n düflüncelerini, saplant›lar›n›, iko-
nografisini ve ola¤anüstü sürreel dünyas›n› daha yak›n-
dan tan›nmas›n›” sa¤lam›fl. Yorgunluk kahvelerimizi iç-
tikten sonra Sak›p Sabanc›’n›n uzun y›llar yaflad›¤›, flu
anda müzeye çevrilen köflkünü gezdikten sonra Beyo¤-
lu ‹stiklal Caddesi’ne geldik. Burada, Bahçeflehir Üni-

versitesi Mimarl›k Bölümü Dekan› Prof.Dr. Ahmet Eyü-
ce’nin iste¤i üzerine bizlere gezimizde yard›mc› olan Ar.
Gör. Y.Mimar Ça¤da Özbaki ile Ar. Gör. Y.Mimar Ifl›l Ekin
Çalak ile bulufltuk.

Ö¤le saatleri geçti¤i için herkes ac›km›flt› ve Çiçek Pasa-
j›’ndaki midye tavalar pek lezzetliydi. Yap› Kredi Sanat
Galerisi’nde üç sergi salonunun birincisinde Rene Block
küratörlü¤ünde süregelen güncel sanat sergileri dizisi “‹s-
tiklal Serüveni’nin” yedincisi Cengiz Çekil’e ayr›lm›flt›.

Çekil, “Saat Kaç” bafll›kl› yeni çal›flmas›yla sanat sever-
leri “zaman” üzerine düflünceye davet ediyor, 1970’ler-
den beri Türkiye’nin yak›n tarihinin yan› s›ra evrensel te-
malar› ele alan sanatç›, sanat›n çarp›c› örneklerini ver-
meyi sürdürüyor. Sergisine dair yazd›¤› kendi k›sa met-
nini flu soruyla bitiriyor “akan zamandan bir an› kopar›p
paranteze almak ise sanat, o halde saat kaç?”

Birinci salonda dönemin önde gelen heykelt›rafll›k mer-
kezlerinden biri olan Aphrodisias’›n mermer heykel sa-
nat›na “Aphrodisias Müzesi’nden” bir tanesi de ‹stan-
bul Arkeoloji Müzeleri’nden gelen toplam 52 muhteflem
heykel yer al›yor.

Gezi
Ayfle Atatoprak
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13Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Bu sergi Roma ‹mparatorlu¤u zaman›nda en usta hey-
kelt›rafllar›n çal›flt›¤›, heykel okulu Aphrodisias’ta yap›l-
m›fl portreleri ve heykel okulu oldu¤unu gösteren baz›
al›flt›rma parçalar›n› içermektedir. Serginin dan›flman›
Prof.R.R.R. Smith’in haz›rlad›¤› konsepte göre seçilen,
heykel sanat›n› doruk noktas› olan portre sanat›n› göste-
ren heykeller Aphrodisias kaz›lar›nda bulundu¤undan bu
yana ilk defa bu sergide gösterime sunulmufltur. Üçün-
cü salonda Osmanl›’dan Cumhuriyet’e ayd›n bir mimar›n
meflrutiyet ortam›nda yetiflen ve Cumhuriyet’in ilk y›lla-
r›nda, özellikle Ankara’da olgun eserlerini veren “Os-
manl›’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar” Arif Hikmet Koyuno¤-
lu’nun sergisi vard›. Vasiyet üzerine Ziya Gökalp’in me-
zar›n› yapan Koyuno¤lu’nun Ankara’daki Türk Oca¤› bina-
s› ve Bursa Tayyare Sinemas› da onun eseridir.

Bir sonraki dura¤›m›z Pera Müzesi’nde “Düfllerin Kenti
‹stanbul Görünümleri, ‹ç Mekanda Gündelik Yaflam,
Kent ve Yaflam” , “Kütahya ve Çini Seramikleri”, “Ana-
dolu a¤›rl›k ve ölçüleri koleksiyonu” ile Suna ve ‹nan K›-
raç Vakf› Koleksiyonu’nda olan Osman Hamdi Bey’in
“Kaplumba¤a Terbiyecisi”ni doya doya seyrettik. Sonra
St. Antuan Kilisesi’nin mimari güzelli¤i ve özel yap›lan
ayini izleme flans›m›z oldu. ‹stiklal Caddesi’nde Hazzo
Pulo Pasaj›’nda Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan bu yana
Mustafa Kemal Atatürk’ün ça¤dafl kad›nlar›n›n bafl›n›
süsleyen flapka dükkan›nda el yap›m› rengarenk flapka-
lar› hayranl›kla seyrettik. Pazar sabah› otelimizin bo¤aza
karfl› salonunda, cam›n d›fl›nda yiyecek içecek bekleyen
mart›larla kahvalt›m›z› yapt›ktan sonra Bilgi Üniversitesi
Kampüsü’nde bulunan Santral ‹stanbul’da Silahtara¤a
Elektrik Santrali’nin makine dairelerinin korunarak dö-
nüfltürülmesiyle oluflturulan Enerji Müzesi ile ana galeri-
nin iç katt›na yap›lan Michael Sulzer-Kleinemeier’in
“1968 Kufla¤› Almanyas›’na” ait foto¤raf sergisini gezip
Otto’da ö¤le yeme¤imiz, tamirhanede kahvelerimizi içip
bizleri anlat›m için Rahmi Koç Müzesi’nde bekleyen Prof.
Dr. Ahmet Eyüce ile sevgili efli Özen Eyüce’nin yan›na

geldik. Anlatan kifli Ahmet Hocam›z oldu¤u için bir kere
daha müzeye hayran olduk. Müzede dünyada efline en-
der rastlanan minyatür sanat›n› Türkiye’deki sanatse-
verlerle ilk kez buluflturan minyatür sanat›n›n günümüz-
deki tek aktif temsilcisi Amerikal› sançt› Henry Kup-
jack’›n minik ama her detay› kusursuz minyatür odala-
r›nda heyecanl› yolculu¤a ç›kt›k.

20 adet “Hayallere S›¤mayan Minyatür Odalar” sergi-
sinde sanatç› minyatür odalar›n›n büyüleyici etkisini an-
latmak için “minyatürler ayn› çocukken oynad›¤›n›z
oyuncaklar gibi, kendi dünyan›z› yaratabilmek için eksik
parçalar› doldurdu¤unuz oyunlar gibi” diyor.

Henry Kupjack y›llard›r minik, büyüleyici ve her detay›
kusursuz dünyalar yarat›yor. Pek çok minyatür oda ça-
l›flmas› Winterhur Müzesi, Chicago Sanat Enstitüsü,
Boston Kütüphanesi ve Illionois Devlet Müzesi’nde, For-
bes Galerisi’nde sürekli olarak sergileniyor. Henry Kup-
jack, minyatür odalar›n ortaya ç›kmas›nda y›llar›n dene-
yimi ve çocukluk hayal gücünün çok büyük tesiri oldu¤u-
nu söylüyor. Minyatür odalar her yafltan insan› farkl› se-
beplerle derinden etkiliyor. Bu odalarda her kiflinin ya-
flam›ndan, tecrübelerinden, tarihinden, kültüründen iz-
ler bulmas› mümkün. Her oda, bir televizyon ekran›ndan
içeri bak›yormufl hissi uyand›r›yor. ‹nsanlar üzerinde.
Kupjack odalar› öylesine gerçek ki bak›ld›¤›nda odan›n
içindeymifl gibi hissediyorsunuz. Minyatür sanatç›lar›
genellikle mobilya yap›m›, madeni kal›p yarat›m› gibi,
belirli bir tarzda uzmanlafl›rken, Kupjack hepsini yap›yor
ve mimari tarihselli¤i yarat›c› yetene¤i ile bir arada kul-
lan›yor. Akflam kahvelerimizi de içip son saatleri Galeri-
a’da geçirdikten sonra dönüfl için Yeflilköy Havaala-
n›’na geldik. Dolu dolu geçirdi¤imiz ‹stanbul gezimizde
bizlere çok yard›mc› olan Y.Mimar Ça¤da Özbaki, Sn.
Y.Mimar Ifl›l Ekin Çalak ile ‹zmir’li mimarlar› unutmayan
Prof.Dr. Ahmet Eyüce ve Özen Eyüce’ye Mimarlar Odas›
‹zmir fiubesi olarak teflekkür ederiz. Bir sonraki gezimiz-
de görüflmek üzere…
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Kongre

21. Uluslararas› Yap› & Yaflam Kongresi: 
Do¤a, Kent ve Sürdürülebilirlik

Dünyada yaflanmakta
olan teknolojik ve ekono-
mik geliflmeler nedeni
ile bafllayan küresellefl-
me süreci, beraberinde
h›zl› bir kentsel de¤iflim
ve dönüflüm sürecini de
ortaya ç›karm›flt›r. Bu sü-

reçte uygulanan politikalar plans›z, alt yap›s›z ve sa¤l›k-
s›z kentsel çevreler içeren kimliksiz kentlerin geliflmesi
ile sonuçlanmaktad›r. Bu durum, insanlar›n fiziksel,
sosyo-kültürel ve psikolojik ihtiyaçlar›n›n yeterince kar-
fl›lanamamas›na neden olmaktad›r.

Sürdürülebilir kentsel geliflmenin sa¤lanabilmesi, h›zla
yaflanmakta olan kentsel de¤iflim ve dönüflüm süreci-
nin olumsuz yans›malar›n›n engellenebilmesi için önem-
li bir aflamad›r. Sürdürülebilir kentsel geliflimin tart›fl›l-
mas› amac›yla farkl› platformlarda ve ölçeklerde pek
çok farkl› organizasyonlar gerçeklefltirilmifltir. Mimarlar
Odas› Bursa fiubesi de, mimarl›k, do¤a ve kent iliflkile-
rini sürdürülebilirlik ba¤lam›nda irdelemek amac›yla 21.
Uluslararas› Yap› & Yaflam Kongresi’nin ana temas›n›
“Do¤a, Kent ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlemifltir.
Kongre; mimarlar, flehir planc›lar›, peyzaj mimarlar›,
kent ve yaflam alan›ndaki meslek odalar› ve sivil toplum
kurulufllar› ile mimarl›k, flehircilik ve peyzaj mimarl›¤›
okullar›, merkezi-yerel yönetimler ve kent dinamiklerinin
tüm temsilcilerinin kat›l›m›na aç›kt›r.

Kongrenin hedefi; kentlerin tarihi, kültürel ve do¤al de-
¤erleri ile özdeflleflen, yaflanabilir kent niteli¤i kazan-
malar›n› sa¤layacak konular› ele alarak tart›flmak ola-
rak belirlenmifltir. Bu ba¤lamda, çok boyutlu bir kavram

olan sürdürülebilir geliflmenin; çevresel, ekolojik, sos-
yal, kültürel, ekonomik ve politik boyutlar› ile irdelenme-
si amaçlanmaktad›r. Kongre kapsam›nda yap›lacak bi-
limsel çal›flmalar›n, kentlerin yaflam kalitesinin yüksel-
tilmesi sosyal etkileflim imkânlar›n›n art›r›lmas› ve kul-
lan›c›lar›na f›rsat eflitli¤i sunmas› yolunda, önemli bir
ad›m olaca¤› düflünülmektedir.

Kongrenin alt bafll›klar› flu flekilde belirlenmifltir:

Do¤a ve Ekoloji 
Kent ve ‹nsan 
Anlam ve Kimlik 
Enerji ve Teknoloji 
Kat›l›m ve Yönetim 

B‹L‹MSEL KURUL 

Alper Ünlü, Prof.Dr.

Asl› Özbay, Y.Mimar

Bilge Ifl›k, Doç.Dr.

Bora Akçay, Y.Mimar

Bülend Tuna, Mimar

Hale Ç›rac›, Prof. Dr.

Handan Türko¤lu, Prof.Dr.

Melih Türa, Mimar

Murat Tafl, Ö¤r. Gör. Dr.

Neslihan Dosto¤lu, Prof. Dr.

fienol fiimflek, Mimar

Tülin Görgülü, Doç. Dr.

B‹L‹MSEL KURUL SEKRETERYASI 

Nilüfer Tafl, Ö¤r. Gör. Dr.

Arzu Çahantimur, Ö¤r. Gör. Dr. 

20-21 Mart 2009 
Mimarlar Odas› Bursa fiubesi
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Ödül

Avrupa Komisyonu ve Mies van der Rohe Vakf›, 2009 y›l› Mies van der Rohe
Ödülleri için belirlenen befl finalist aç›klad›. Uluslararas› mimarl›k alan›nda en
itibarl› ödüllerden biri olarak kabul edilen ödüle destek veren Avrupa Komisyo-
nu, yarat›c›l›¤›n, yeni fikir ve teknolojilerin gelifltirilmesi aç›s›ndan mimarl›¤›n
önemine vurgu yap›yor. 

Avrupa Komisyonu E¤itim Kültür ve Gençlik Bölümü sorumlusu Ján Figel’ fina-
list projelerin, Avrupa’da mimari yetene¤e, yarat›c›l›¤a ve yeni bulufllara yap›-
lan yat›r›m›n karfl›l›¤›n› gördü¤ünün bir göstergesi oldu¤unu belirtiyor ve yeni
fikirler üretmenin ve giriflimci çabalar› desteklemenin 2009 Avrupa Yarat›c›l›k
ve Yeni Bulufllar Y›l›’n›n da önemli bir parças› oldu¤unu ekliyor. 

Finalistler, Avrupa Mimarlar Konseyi üye kurumlar› ile di¤er ulusal kurumlar ve
Dan›flma Komitesi taraf›ndan önerilen 340 proje aras›ndan seçildi. Francis
Rambert’in baflkanl›k etti¤i jüri, Ole Bouman, Irena Fialová, Fulvio Irace, Luis
M. Mansilla, Vasa J. Peroviç ve Carme Pinós’tan olufluyordu. Jüri baflkan›
Rambert, yapt›¤› aç›klamada, seçilen projelerin kalitesinden çok etkilendikle-
rini, birço¤unun altyap› ve yeniden yap›lanma gibi önemli kentsel konulara
parmak bast›¤› ve yeni tipolojiler gelifltirdiklerini söyledi. De¤iflik ölçeklerdeki
projelerin tümünün yarat›c› biçimde kendi ba¤lam›na katk› verdiklerini ekledi. 

Önceki y›llarda Mies van der Rohe Ödülü almaya hak kazanm›fl isimler aras›n-
da Rem Koolhaas ve Ellen van Loon, Zaha Hadid, Dominique Perrault, Peter
Zumthor, Rafael Moneo ve Álvaro Siza Vieira da bulunuyor. Ödül, AB Kültür
Program› çerçevesinde iki y›lda bir veriliyor ve önceki iki y›l içinde tamamlan-
m›fl projeler aras›ndan seçiliyor. Jüri ayn› zamanda “umut vadeden” bir mima-
ra özel mansiyon ödülü veriyor.

Finalist projeler, 22 Nisan 2009 tarihinde Barselona’da müellifleri ile yap›la-
cak bir dizi söylefli ile daha genifl kitlelere ulaflt›r›lacak. Mies van der Rohe
Ödülü kazanan yap› ve müellifi May›s 2009’da aç›klanacak.

‹letiflim Adresi: 
www.miesbcn.com/en/award.html           -           www.miesarch.com/press 

2009 Mies van der Rohe Ça¤dafl Mimarl›k Ödülü için
Finalistler Belirlendi

Kütüphane, Yafll›lar Merkezi ve Merkezi
Kentsel Blok (City Block Core Zone), Sant
Antoni’s Bölgesi, Barselona, ‹spanya /
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes

Multimodal Merkezi – Nice Tramvay›, Nice,
Fransa / Atelier Marc Barani

Zenith Müzik Salonu, Strasbourg, Fransa /
Massimiliano ve Doriana Fuksas

Luigi Bocconi Üniversitesi, Milano, ‹talya /
Grafton Architects

Norveç Opera ve Balesi, Oslo, Norveç /
Snøhetta 
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“Mimarlar Odas› Antalya fiubesi GELECEKTE TASARIM
ana konulu 4. Uluslararas› Genç Mimarlar Buluflmas› Fi-
kir Projesi Yar›flmas›“ bu sorulara yan›t aramak ve fark-
l› çözümlere ulaflmak amac›yla düzenlenmifl ve konusu
“22. YÜZYILA DO⁄RU KONUT VE/VEYA KONUT ALANLA-
RI” olarak belirlenmifltir.

Jüri Üyeleri (Seçici Kurul)

Eser Gültekin, Doç. Dr. (Mimarl›k Bölüm Baflkan›, GSF, Akdeniz Ü.)

P›nar Engincan Bol, Ö¤r. Gör, (GSF, Akdeniz Üniversitesi)

Aliflan Ç›rako¤lu, Y. Mimar

Andrei Kaftanov, Mimar, UIA ‹letiflim Komitesi Üyesi

Kyriakos Pipinis, Mimar, UIA Yunanistan Kesimi Sekreterya Üyesi, 

UIA WP ARES Sekreteri

Raportörler

Burcu Kuzu, Mimar

Evflen Kuzu, Mimar

Hasan Çerçiler, Mimar

Ödüller

Jüri 3 adet baflar› ödülü verecektir. Ödüller flöyledir;
1. ödül: 2.500-Euro
2. ödül: 1.500-Euro
3. ödül: 1.000-Euro

‹letiflim: antmimod@antnet.net.tr

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 16

Yar›flma

4. Uluslararas› Genç Mimarlar Buluflmas›
Fikir Projesi Yar›flmas› Teslim Tarihi: 01.05.2009

Yar›flman›n Konusu ve Amac›

Yap› sektöründe en çok üretilen ve tüketilen konut, en
temel ihtiyaç ise bar›nmad›r.  Uzmanlar flimdiden 50 y›l
içinde kuraklaflan do¤a nedeniyle 200 milyon insan›n
göç etmek zorunda kalaca¤›n› öngörmektedirler. Bu zo-
runlu yer de¤ifltirmeler, nas›l bir yap›laflman›n üretilme-
sine neden olacak? Bar›nma ihtiyac› de¤iflen etkenlere
uygun olarak nas›l flekillenecek?

Mimarl›k alan›nda en büyük de¤iflim, ilerleyen teknoloji
nedeniyle yüzy›l›m›zda yaflanmaktad›r. Üretilen yeni mal-
zemeler, yeni ihtiyaçlar, yeni mekân kurgular›n› da bera-
berinde getirmifltir. Bugün söz konusu yeni yap›lar›n
hem planlama hem üretim sürecinde teknolojinin getir-
di¤i kolayl›klardan yararlan›lmaktad›r. Teknolojinin en
yüksek ivmeyle yol ald›¤› do¤al yaflam alanlar›n›n ise
h›zla de¤iflti¤i günümüzde, yerkürenin gelece¤ini göre-
bilmek için nas›l tasar›mlara odaklanmal›y›z, bunlar› na-
s›l bir teknoloji yard›m›yla gerçeklefltirebiliriz?

Yar›flma Takvimi

Yar›flman›n Bafllang›ç tarihi : 15 Ocak 2008

Sorular için Son Gün : 13 Nisan 2009

Teslim Tarihi : 01 May›s 2009
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Ödüller

Profesyonel Kategori
1. Ödül: 80 000 US$
2. Ödül: 40 000 US$
3 adet 3. Ödül: her biri 10 000 US$
Jüri ayr›ca mansiyon ödülü de verebilir

Ö¤renci Kategorisi
1. Ödül: 20 000 US$
2. Ödül: 10 000 US$
4 adet 3. Ödül: her biri 5 000 US$
Jüri ayr›ca mansiyon ödülü de verebilir

Kay›t: www.bering-competition.org

Kay›t ücreti profesyonel kategori için 150 US$, ö¤renci
kategorisi için 50 US$

‹letiflim Adresi: www.bering-competition.org
apa@bering-competition.org 

17Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

Yar›flma

Teslim Tarihi: 26.05.2009

Bering Bo¤az›; Ba¤lant› ve ‹letiflim: Uluslararas›
Mimarl›k Yar›flmas›

Bar›fl ve Birliktelik Vakf› (The Foundation for Peace and
Unification) Bering Bo¤az› ile ilgili uluslararas› bir fikir
yar›flmas› aç›yor. Mimarlara, mimarl›k ö¤rencilerine ve
di¤er mesleklerden kiflilere aç›k yar›flma UIA-UNESCO
yönetmeliklerine göre düzenleniyor. Bo¤az›n ortas›nda
konumlanan Diomede Adalar›n› birlefltirecek bir bar›fl
park› elde edilmesi amac›yla aç›lan yar›flmada
kat›l›mc›lardan ayn› zamanda iki k›tay› ba¤layacak yön-
tem ve teknik için de fikir üretmeleri bekleniyor.
Yar›flman›n resmi dilleri Korece ve ‹ngilizce ve son kay›t
tarihi 24 Mart 2009. 

Jüri

Sungjung Chough, mimar, Kore Cumhuriyeti;

Moongyu Choi, mimar, Kore Cumhuriyeti;

Craig Dykers, mimar, ABD; 

Andrei Bokov, mimar, Rusya Federasyonu; 

Luciano Lazzari, mimar, ‹talya, UIA temsilcisi

Andrei Kaftanov, mimar, Rusya Federasyonu, UIA temsilcisi

Yar›flma Takvimi
Son Kay›t Tarihi: 24 Mart 2009
Soru Sorma için Son Tarih: 7 Nisan 2009
Son Teslim Tarihi: 26 May›s 2009
Postalanm›fl kat›l›mlar›n al›nmas› için son tarih:

2 Haziran 2009
Jüri Toplant›s›: Haziran 2009
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Yar›flma

Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi 
Foto¤raf Yar›flmas› 2010 Y›l› Ajandas› “MEYDANLAR”

Bu y›l geleneksel foto¤raf ya-
r›flmam›z›n onuncusu gerçek-
lefltirilmektedir. Her y›l ekim
ay›n›n ilk pazartesi günü kut-
lanan “Dünya Mimarl›k Günü”
dolay›s›yla gerçeklefltirdi¤imiz
“Mimarl›k ve Kent fienli¤i” et-
kinliklerinde sonuçlar›n› ser-
gileyecek oldu¤umuz yar›fl-
mam›z›n temas›, 2009 y›l›
için “meydanlar” olarak belir-
lenmifltir.

‹lk yerleflimlerle birlikte insanlar›n bir araya geldi¤i, bulufl-
tu¤u, sorunlar›n› tart›flt›¤› bir mekân olan meydanlar, sos-
yal yaflant›n›n bir geliflimi olarak ortaya ç›km›fl ve mimar-
l›kta daima önemli bir kent ö¤esi olarak ele al›nm›flt›r.

Meydanlar, tarihi süreç içinde çeflitli flekillerde oluflmufl
ve ifllevlendirilmifltir. Sosyal, ekonomik ve kültürel ola-
rak tüm kente hizmet veren mekânlar olarak de¤erlen-
dirildi¤i gibi, yeni kentlerin bafllang›ç noktas› olarak da
ele al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda, kentlerin sosyal, ekonomik
ve kültürel belleklerinin de odak noktas› olan meydan-
lar, özgün karakteristik bir kimli¤e sahiptir. Bu yanlar›y-
la mimari ve kültürel miras›n da önemli bir parças›d›r.

Bütün bu nedenlerden ötürü, ilkesiz bir anlay›fl›yla yak-
lafl›lmamas› gereken meydanlar, ne yaz›k ki ülkemizde
her alanda süregiden tahribattan pay›n› almaktad›r. H›z-
la yok olan bu önemli kentsel mekânlar›m›z›n mimari,
sosyal ve kültürel yanlar›yla belgelenmesi ve görsel ar-
fliv oluflturulmas›, yar›flmam›z›n ana amac›d›r.

Yar›flma Takvimi:

Duyuru: 05 Ocak 2009 

Son Kat›lma Tarihi: 31 Temmuz 2009 

Seçici Kurul De¤erlendirmesi: 17 A¤ustos 2009 

Sonuçlar›n Aç›klanmas›: 28 A¤ustos 2009 

Ödül Töreni ve Sergi Aç›l›fl›: 05 Ekim 2009 saat: 17.00

Foto¤raflar›n ‹adesi: 29 Ocak 2010

Seçici Kurul (soyad› s›ras›yla): 

Behiç Ak (mimar), 
Hilmi Etikan (belgesel film yönetmeni), 
fieniz Kabaday› (foto¤rafç›), 
Aras Neftçi(mimar ve foto¤rafç›), 
‹lterifl Tezer (mimar ve foto¤rafç›)

Ödüller:

Birincilik Ödülü : 3000 TL
‹kincilik Ödülü : 2000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1000 TL
En fazla 38 eflde¤er ödül (her biri) :   200 TL

Birincilik Ödülü verilecek foto¤raf, albüm ajandan›n ka-
pa¤› olarak kullan›lacakt›r. Ödül alan di¤er foto¤raflarla
birlikte eflde¤er tüm foto¤raflar ajanda içinde yer ala-
cakt›r. Ödülün yan› s›ra tüm kat›l›mc›lara “Mimarlar
Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi Kültürel Katk› Belge-
si” verilecektir.

‹letiflim Adresi: http://www.mimarist.org

mart.qxp  2/23/09  2:26 PM  Page 18



19Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi 

2008 y›l› aidat›n›
ödeyen üyelerimiz;

2009 y›l›
ajandan›z›

fiubemizden alabilirsiniz

Aidatlar›n› zaman›nda
ödeyen üyelerimiz;

Ferdi Kaza
Sigortas›’ndan

yararlan›yor

Bu hizmetten 2009 y›l› aidat›n›z› öde-
di¤iniz tarihten 2009 y›l› sonuna kadar
yararlanabilirsiniz.

Teminat Limiti:
Vefat 30.000 TL
Kal›c› Sakatl›k 30.000 TL
Tedavi Masraflar› 3.000 TL
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Bas›ndan

2/B'de Karanl›k Yol...

“Tapu Kanunu ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›-
na Dair Kanun” ad› ile 15.01.2009’da kabul edilen 5831
say›l› kanunla 4 ayr› kanunda de¤ifliklik yap›lm›fl ve torba
kanun modas› uygulanm›flt›r. Öncelikle flunu belirtmek ge-
rekir ki, bu kanunda as›l amac›n gizlenebilmesi için birbi-
ri ile ilgili olmayan kanunlar bir araya getirilmifltir.

fiöyle ki 2644 s. Tapu Kanunu, 6831 s. Orman Kanunu,
3402 s. Kadastro Kanunu ve 492 s. Harçlar Kanununda
yap›lan de¤ifliklikler bir torbaya doldurulmufltur. Burada
as›l amaç 6831 s. kanunun 2/B maddesi ile orman s›n›r-
lar› d›fl›na ç›kar›lan yerlerin, kanuna ayk›r› biçimde ele ge-
çiren kimilerine rant sa¤lamak üzere da¤›t›m›n› sa¤lamak-
t›r. Kanunun tümünü inceledi¤imizde, an›lan 4 ayr› kanun-
da yap›lan de¤iflikliklerin do¤rudan irtibat›n› kurmak ola-
naks›zd›r. Ayr›ca bu karma flekli ile kanun yapma tekni¤ine
de ayk›r›d›r. Bu sütunlarda defalarca yazd›¤›m makalele-
rimde bu kanunun önemini anlatm›fl ve çözüm yollar› öner-
mifltim. Y›llard›r toplumu meflgul eden, ülkemizin gelece¤i
ile ilgili çok önemli bir konu olarak, araflt›rma, inceleme,
tespit ve orman ya¤mas›na kap› açmadan konsensüs ile
çözümü gerekirken, yerel seçimler arifesinde, y›ld›r›m h›z›
ile karfl›m›za bir kanunlar yuma¤› ç›kar›lm›flt›r. 

Bu çarp›k oluflumu aç›klad›ktan sonra konunun özüne ge-
çiyorum. Daha önceki yaz›lar›mda, konferanslar›mda, se-
miner ve panellerde aç›klad›¤›m gibi 2/B konusu “yapay”
bir olgudur. fiöyle ki 1961 Anayasas›’n›n 131. maddesi
17.04.1970 tarih ve 1255 s. kanunla de¤ifltirilmifl ve ni-
telik kaybeden alanlar›n orman s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lmas›
ilkesi anayasaya yerlefltirilmifltir. 1973 y›l›nda ç›kar›lan
1744. s. yasan›n 2. maddesi ile bu de¤ifliklik hayata geçi-
rilmifl, 1982 Anayasas›’n›n 169. maddesinde 4. f›kra ola-

rak yine yerini alm›fl ve 1983 tarihli 2896 say›l›, 1986 ta-
rih 3302 say›l› yasa ile varl›¤› korunmufl ve uygulamas› sür-
dürülmüfltür: Ormanlara darbe niteli¤indeki bu zincirin son
halkas› bu kez ç›kar›lan 5831 s. yasad›r. 

Asl›nda “nitelik kayb›” kavram›, gerçekle ba¤daflmayan
bilimsel dayana¤› olmayan yapay bir kavramd›r. fiöyle ki
ülkemiz ormanlar›nda yasada tarif edilen flekilde tam ni-
telik kayb› do¤al yolla olmam›flt›r. Ormanlar, insan eliy-
le ya da dozerle kesilip yok edilmifl, yerine tarla, naren-
ciye bahçesi, villa, otel, spor alan›, otopark (vb.) yap›l-
m›fl, daha sonra bunun ad›na nitelik kayb› denilmifltir.
...

Anayasa’ya ayk›r›
Ülkemizdeki orman varl›¤›na bakt›¤›m›zda; 

Orman Genel Müdürlü¤ü’nün resmi verilerine göre ülkemiz-
deki orman alan› 20.199.296 Ha.’d›r. Nitelik yitirdi¤i tes-
pit edilip orman s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lan alan 450.304
Ha.’d›r. D›flar› ç›karma ifllemi devam etmektedir. Dolay›s›y-
la bu miktar sürekli artacakt›r ve yeni 2/B alanlar› mutlaka
oluflacakt›r. Bu tehlikenin önlenmemesi için hiçbir sebep
ve gerekçe gösterilemez. 

Anayasan›n 169. md’nin 4. f›kras› 6831 s. yasan›n 2/B
maddesi varl›¤›n› korudukça, nitelik kayb› ve d›flar› ç›karma
devam edecektir. Bu felaket sonsuza dek süremez ve sür-
dürülemez. O halde ülkemiz ormanlar› yok olmadan, an›lan
anayasa ve yasa maddeleri kald›r›l›p, güzel ülkemiz çöl ol-
maktan kurtar›lmal›d›r. “Gelecek kuflaklar›n yeflil bir ülke-
de yaflamak hakk›n› yok etmek hakk› ve yetkisi hiç kim-
seye verilmemifltir.” 
De¤indi¤im nedenlerle, bu kanun acilen Anayasa Mahke-
mesi’ne tafl›nmal› ve bu büyük yanl›fla son verilmelidir.

Cumhuriyet 19.02.2009 
Ferruh ATBAfiO⁄LU

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Onursal Baflkan›

Anayasan›n 169. md’nin 4. f›kras› 6831 s. yasan›n 2/B maddesi varl›¤›n› korudukça, nitelik kayb› ve d›-
flar› ç›karma devam edecektir. Bu felaket sonsuza dek süremez ve sürdürülemez. O halde ülkemiz orman-
lar› yok olmadan, an›lan anayasa ve yasa maddeleri kald›r›l›p güzel ülkemiz çöl olmaktan kurtar›lmal›d›r.
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Haber

‹nciralt› Plan› Onayland›

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›n ‹nciralt› ve çevresi için
haz›rlad›¤› 1/25 bin ölçekli Koruma Amaçl› ‹mar Plan›,
‹zmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Kuru-
lu'nda onayland›. 

Planda, bölgedeki en fazla inflaat yüksekli¤i ortalama
dört kata karfl› gelen 12.8 metre olarak belirlendi. Tu-
rizm tesisi yapabilmek için en küçük parsel büyüklü¤ü
de 10 bin metrekare olarak saptand›. ‹nflaat yo¤unlu¤u
yüzde 80 olarak tespit edildi. 

‹zmir Ticaret Odas›'n›n baflvurusuyla plana eklenen Üç-
kuyular Kruvaziyer Liman› ise kabul edilmedi. Daha ön-
ce EXPO alan› olarak belirlenen ‹nciralt› Kent Orma-
n›'n›n karfl›s›nda, otoyolla s›n›rlanan arazi ‘yeflil alan'
olarak kald›. 

Günübirlik tesislere de yer verilen planda, 10 metreka-
relik parsellerde termal sa¤l›k tesisi öngörüldü. Otoyo-
lun paralelinde al›flverifl merkezlerine imkân sa¤layan
ticaret alanlar›na 200 bin metrekare ayr›ld›.

Kaynak: 08.02.2009 - Milliyet

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Torbal› Oda Temsilcisi de-
¤iflmifl, bugüne kadar Gülgün Çetin’in yürüttü¤ü görevi
Nurhal Durmufl devralm›flt›r. Çetin’e yapt›¤› çal›flmalar-
dan ötürü teflekkür eder, Durmufl’a da baflar›lar dileriz.

Torbal› Oda Temsilcisi Tel : (232) 856 63 34
0533 478 82 82

Torbal›’ya Yeni 
Oda Temsilcisi Atand›

Haz›rl›k süreci 2008 y›l› boyunca devam eden SMGM
2009 Y›l› Çal›flma Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Yönerge
çal›flmalar› tamamlanarak 1 Ocak 2009’da yürürlü¤e
girdi. Bir öncekinden farkl› olarak yeni yönergede, üye-
lerin tescil ifllemlerinde 15 kredi yükümlülü¤ünün aran-
mayaca¤›, ancak etkinliklerin, kredileriyle birlikte sicil-
lere kayd›n›n ifllenmesine devam edilece¤i belirtiliyor.
Üyelerin sergi, yar›flma, ödül, fuar, süreli/süresiz yay›n
vb. birçok mesleki etkinli¤in de SMG kapsam›na al›na-
rak kredilendirilebilmesini sa¤layacak olan 2009 Yö-
nergesi’ne www.mo.org.tr/smgm adresindeki “Mev-
zuat” bölümünden ulafl›labilir.

2009 SMGM Yönergesi
Yürürlü¤e Girdi
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fiube Kütüphanemize Yeni Gelen Yay›nlar

Designing For The Future: The Market And Quality Of Life Conference Proceedings   Architects’ Council Of Europe

TMMOB Bart›n-Amasra Termik Santral Raporu   TMMOB

‹stanbul Deniz Müzesi Ulusal Mimari Proje Yar›flmas› 2005 TMMOB Mimarlar Odas›

Sokaklar›m›z: fiener Özler Mimarl›k ve Çocuk Resim Yar›flmas›-1 TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Kent Ve Su:  fiener Özler Mimarl›k ve Çocuk Resim Yar›flmas›-2 TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Malzeme ve Mimari Miras      TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Edebiyatç› Mimarlar Antolojisi                  TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi ve Mimarl›k Vakf›

Tarihi Yar›mada Sempozyumu 15-16 Kas›m 2007 TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent fiubesi

Mekan Hikayeleri Emel Kay›n

Mimarl›k Hizmetlerinde Temel Kavramlar 4. Bask›  SMGM

SPK-Gayrimenkul-Konut De¤erleme Uzmanl›¤› Çözümlü Soru Bankas› Mehmet Afl›c›

ODTÜ Mimari Projeler 1: Yar›flma Projeleri 2000-2008 ODTÜ

Koru(ya)mad›¤›m›z Mimari Miras›m›z Mimarlar Odas› Konya fiubesi

TMMOB Ve Ba¤l› Odalar›n Genel Kurul Sonuç Bildirileri ve Çal›flma Programlar› (2008-2010) TMMOB

Mozaik Denizi Ayflegül Güvenir  - Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar›

Fethinin 550.Y›ldönümünde ‹stanbul’un En Eski ve En Yeni Rehberi    Kültür A.fi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

Baflö¤retmen Konak Belediyesi

SPA Beauty, Health & Design Editor: Daniela Santos Quartino Loft Publication

Sketch: Houses Editor: Alejandro Bahamon Loft Publication

Interior Architecture Editor: Simone Schleifer Loft Publication

Living in Small Spaces Editor: Cristian Campos  Loft Publication

Beach Houses Editor: Macarena San Martin Loft Publication

Weekend Homes Editor: Macarena San Martin Loft Publication

Urban Landscape Editor: Agata Losantos Loft Publication

Small City Apartments Loft Publication

Yerelge: Toplumsal Belediyecilik Ferlal Örs-Mehmet fiakir Örs Etki Yay›nlar›

Kemeralt›’n›n ‹zmir’i: Tarih,Kültür ve Gezi Rehberi Hakan Kaz›m Taflk›ran Tepekule Kitapl›¤› Yay›nlar›

Grafik Tasar›m Ne ‹çindir? Alice Twemlow YEM Yay›n

Yüksek Yo¤unluklu Konutlar: Büyük fiehirlerdeki Yeni Konut E¤ilimleri Sergi Costa Duran      YEM Yay›n

Ça¤dafl Konut Mimarisinden Detaylar Virginia McLeod YEM Yay›n

Archiprix Türkiye 2008 YEM Yay›n

Mimarl›klar›n Pazaryeri: XXII.Dünya Mimarl›k Kongresi’nden Seçme Bildiriler TMMOB Mimarlar Odas›

Türkiye Yap› Teknoloji Platformu: Konferans TMMOB Mimarlar Odas›
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Mimarl›klar›n Pazaryeri

XXII. UIA Dünya Mimarl›k
Kongresi’nden Seçme Bildiriler

Mimarlar Odas› Yay›n-
lar› içerisinde, 2005 y›-
l›nda ‹stanbul’da ger-
çeklefltirilen UIA XXII.
Dünya Mimarl›k Kon-
gresi Dizisi’nin üçüncü
ve son kitab› yay›mlan-
d›. Mimarl›kLAR›n Pa-
zaryeri, aradan geçen
uzun zamana karfl›n,
kongrede sunulan çok
say›daki bildiriler ara-
s›ndan yap›lan bir seç-
ki ile bu uluslararas›
etkileflim ve tart›flma
platformuna dünyan›n

dört bir köflesinden getirilen farkl› düflüncelere ait bir
kesiti kendi dilimizde sunmay› amaçl›yor. 

Editörler : C. Bilsel, A. Ciravo¤lu, N. Dosto¤lu, 
A. Erim, D. ‹nceday›, H. Kahvecio¤lu,
E. Madran, S. Özalo¤lu, T. Ta¤mat, 
G. Tümer, H. Y›ld›z, 

Yay›n Tarihi : Ocak 2009, 

Yay›nevi : Mimarlar Odas› Yay›nlar›, Ankara, 

Sayfa : 342 sayfa

Uygarl›klar›n ‹zinde
Kentsever Yaz›lar

Ülkemizde “kent” denince akla
önce “tarih”in ve “uygarl›k”lar›n
gelmesi kendili¤inden olmad›...

Bu evrensel gerçe¤in unutuldu-
¤u tek düze apartman y›¤›nlafl-
mas›ndan, “kimlikli kentlefl-
me”ye geçifl çabalar› kolay
bafllamad›... Anadolu kentle-
rindeki “tipleflme”ye karfl›
“kentler, tarihleriyle yaflamal›-
d›r” denilmesi için kollar› s›va-
yan bir avuç ayd›n›m›z olma-

sayd›; “elde kalabilen” eski kent dokular›m›zla birlikte,
“kurtar›labilen” mimari zenginli¤imizi de yitirmifl olacak-
t›k... Özellikle 70’lerden bu yana o bir avuç “Türkiye ve
Anadolu uygarl›klar› sevdal›s›”n›n “kesintisiz” çabalar›y-
la, “kent” denince akla, yeniden “tarih, kültür ve uygar-
l›k de¤erleri”miz geliyor... Ekinci’nin “kentsever yaz›-
lar”› tarih ve kültür birikimleriyle geliflmelerini arzu etti-
¤i kentlerimizdeki son y›llara ait serzenifllerini, umutla-
r›n› ve gözlemlerini içeriyor...

Yazar : Oktay Ekinci

Bas›m Y›l› : 2008 

Yay›nevi : Arkeoloji ve Sanat Yay›nlar› 

Sayfa Say›s› : 268 sayfa

Yay›n Tan›t›m
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Yitirdiklerimiz

HABERLER
Yerel Süreli Yay›n  •  Ayda Bir Yay›mlan›r
Yay›n Yeri: 1456 Sokak No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: (0.232) 463 66 25 (pbx) Fax: 463 52 12
e-posta: info@izmimod.org.tr • http://www.izmimod.org.tr
SAYI : 2009/2 Bask› Tarihi: 23.02.2009
Bask›: Doruk Grafik (0.212) 629 01 26

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R fiUBES‹ ADINA 

SAH‹B‹ : Hasan TOPAL 

SORUMLU YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ: Nilüfer ÇINARLI MUTLU

BÜLTEN‹

Günhan Dan›flman’›
Kaybettik

Turgut Cansever’i Kaybettik

Trabzon fiubesi Yönetim
Kurulu Yedek Üyesi
Burçak Sevim’i Kaybettik

Mimarlar Odas› ‹stanbul Bü-
yükkent fiubesi II. Baflkan›,
Mimarl›k Vakf› Kurucu Üyesi,
Mimarl›k Müzesi Yönetim Ku-
rulu Baflkan›, Avrupa Mimarlar
Konseyi (ACE) Türkiye Temsil-

cisi, Uluslararas› Mimarlar Birli¤i(UIA) Kon-
sey Üyesi, Bo¤aziçi Üniversitesi ve Bahçe-
flehir Üniversitesi Ö¤retim Üyesi, "Çal›fl-
kanl›k, Özveri ve Dayan›flma"n›n Simgesi
De¤erli Hocam›z, Prof. Dr. Mimar H. H.
Günhan Dan›flman'› kaybetmenin derin
üzüntüsü içindeyiz. 
Tüm meslektafllar›m›z›n, dostlar›n›n ve ai-
lesinin bafl› sa¤olsun.

Türkiye’nin önde gelen mimarlar›ndan Turgut Canse-
ver’i kaybettik. "…meslek yaflam›ndaki baflar›l› mimar-
l›k prati¤inin yan› s›ra, tasar›mlar›nda insanl›¤›n yap›sal
birikimini yorumlamas›, bunu yap›tlar›n›n düflünsel ve
felsefi içeri¤inde yans›tmas›, Türkiye mimarl›¤›n› ulusla-
raras› düzeyde temsil ederek bu mimarl›¤›n her zaman,

her yönüyle gündemde kalmas›n› sa¤lamas› ve mimarl›k kültür biriki-
minin geçmiflten günümüze sürdürülmesinde gösterdi¤i çabalar nede-
niyle…” 1990 / II. Ulusal Mimarl›k Ödülleri Seçici Kurulu, “Sinan Ödü-
lü”’ne de¤er gördü¤ü Cansever’i bu sözlerle tan›ml›yordu…
Ahmet Ertegün Evi, Türk Tarih Kurumu ve Demir Tatil Köyü yap›lar›y-
la üç kez A¤a Han Ödülü alan Cansever, 1983 y›l›nda da A¤a Han Jü-
risinde yer ald›. 2008 Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sanat Büyük Ödül-
leri kapsam›nda mimari dal›nda büyük ödüle, 2007 y›l›nda TBMM Üs-
tün Hizmet Ödülü’ne ve 2005’te Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Güzel Sa-
natlar Genel Müdürlü¤ünce mimarl›k dal›nda Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü’ne lay›k görüldü.
Bir mimar hakk›nda arfliv de¤erinde belgelere dayan›larak haz›rlanan
“Turgut Cansever: Mimar ve Düflünce Adam›” bafll›kl› sergi, 2007 y›-
l›nda ‹stanbul’da aç›lm›flt›. Mimarl›k camias›na ve ailesine baflsa¤l›-
¤› diliyor, kendisini sayg›yla an›yoruz.

Ahmet Ertegün Evi Türk Tarih Kurumu Demir Tatil Köyü

25 Ocak 2009 tarihinde Gü-
müflhane Zigana Da¤›’nda dü-
flen ç›¤ sonucu, Mimarlar Oda-
s› Trabzon fiubesi Yönetim Ku-
rulu yedek üyesi Burçak Sevim’i
kaybettik. Tüm meslektafllar›-

m›z›n, dostlar›n›n ve ailesinin bafl› sa¤olsun.
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